
قرن 5
خواجه عبداهلل انصاري

تخلّص: شيخ االسالم
zz)دانشمند و عارف )معروف به پير انصار و پير هرات
zz ،آثار: الهي نامه، زادالعارفين، مناجات نامه، رساله ي دل و جان

نصايح، كنزالّسالكين، رسايل
zzدارای مناجات های مسّجع و عارفانه

قرن 5
ابوريحان بيروني

zz و جهان ايران  بزرگان  و  علما  از  احمد خوارزمي  بن  محّمد 
است. او همراه سلطان محمود به هند رفت و شرح تحقيقات 

اين سفر را در كتاب » تحقيق ماللهند« تأليف كرد.
zz الّتفهيم الخاليه،  القرون  عن  الباقيه  آثار  بيروني:  ديگر  آثار 

الوائل صناعه الّتنجيم، قانون مسعودی

قرن 7
ابونصر فراهي

zz)اثر: نصاب الّصبيان )در تعليم لغت
zz.اين كتاب جزءكتاب هاي درسي مكتب خانه هاي قديم بوده است
zz منظومه اي است كه در آن لغات متداول عربي را با معادل

فارسي آن ها در بحرهاي مختلف به نظم درآورده است.
zz.وي در لغت عرب و حديث مهارت تام داشت

قرن 7
امير خسرو دهلوی

zz.بزرگ ترين شاعر پارسي گوی هند است
zz .وی به تقليد نظامي پنج مثنوی سروده است
zz.دهلوی از سنايي، خاقاني و سعدي پيروی مي كرد

قرن 11 و 12
بيدل دهلوي

zzشاعر تمام عيار سبك هندي
zz.او در نظم و نثر سبكی خاص داشت
zz.بسياري از ابيات شعر او پيچيده و معماگونه اند
zz درآثار بيدل، افكار عرفاني با مضامين پيچيده و استعارات و

كنايات در هم آميخته است.

قرن 11 و 12
زيب الّنسا
تخلّص: مخفي

zzاز زنان شاعر هند
zz.در سرودن شعر از عرفي شيرازي )قرن 10( پيروي مي كرد

قرن 13 و 14
عبدالّرحيم طالبوف نّجار تبريزي سرخابي

zz آثار:كتاب احمد، مسالك المحسنين )داستان و مقاله اي به
اقتصادي  و  سياسي  اجتماعي،  اداري،  اوضاع  از  انتقاد  قصد 

آن روزگار(

قرن 13 و 14
محّمد حسن خان صنيع الّدوله

تخلّص: اعتماد السّلطنه
zz آثار: مرآة البلدان، مطلع الّشمس، خيرات الحسان، المآثر و

اآلثار، منتظم ناصری، روزنامه ی خاطرات اعتماد الّسلطنه
zz .از مقّربان دربار ناصرالّدين شاه و وزير انطباعات
zz مصّحح خاطرات اعتماد الّسلطنه: ايرج افشار

قرن 17 و 18
آلن رنه لوساژ

zzاثر: ژيل بالس
zz.رمان ژيل بالس ، نخستين رمان فرانسوي به شمار  مي رود

قرن 19
هريت بيچر استو

zzاثر: كلبه ي عمو تُم
zz كلبه ي عمو تُم: از هيجان انگيزترين وقايع در تاريخ جهاني

داستان نويسي است.
zz.نمايشنامه ها و فيلمنامه هاي متعّددي از اين داستان ساخته اند
zz سياه بردگان  آلوِد  محنت  دنياي  بيان كنند ه ي  داستان  اين 

است. يكي از جلوه هاي ادبّيات پايداري، مبارزه با برده داري 
است كه در داستان كلبه ي عمو تُم به وضوح ديده مي شود.

قرن 19
ويكتور هوگو

zz مشهورترين شاعر رمانتيك فرانسه و از بزرگ ترين اديبان و
نويسندگان جهان.

zz كه مردی  دريا،  نتردام، كارگران  گوژپشت  بينوايان،  آثار: 
مي خندد، تاريخ يك جنايت، كليسای نتردام پاريس

zz از 10 سالگي به شعر گفتن پرداخت. در 25 سالگي شاعری
سرشناس بود.

zz به دليل مخالفت با ناپلئون سوم، بيست سال از عمر خود را
در تبعيد به سر برد.

zzمترجم بينوايان: حسينقلي مستعان

قرن 19
الكساندر دوما )پدر(

zzرمان نويس و نمايش نامه نويس مشهور فرانسوی
zzآثار: سه تفنگدار، كنت مونت كريستو
zz.بالغ بر 300 كتاب دارد
zz.مادام كامليا اثر الكساندر دوما )پسر( است
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قرن 19 و 20
آندره ژيد

zzنويسنده ی فرانسوی
zzاثر: مائده هاي زميني
zz.اين اثر زاده ی شور و اضطراب جوانِی نويسنده است
zz مشكالت خويش  آثار  در  پرداخت.  نويسندگي  به  سال   60

زندگي آدمی را با عشقي سرشار به واقعّيت به تصوير كشيد 
و جايزه ی نوبل دريافت كرد.

zzمترجم مائده های زميني : پرويز داريوش و جالل آل احمد

قرن 19 و 20
پير لوتي

zzنويسنده و جهان گرد فرانسوي
zz)اثر: به سوي اصفهان )ترجمه ي بدرالّدين كتابي
zz در اين اثر ديده هاي خود را از خليج فارس تا درياي خزر به

تصويركشيده.

معاصر
سّيد محّمد حسين بهجت تبريزي

تخلّص: شهريار
zz ،)آثار: منظومه ی حيدربابايه سالم )به زبان تركي آذربايجاني

كلّّيات اشعار )پنج جلد(
zz وصف در  وی  مشهور  سروده های  از  رحمت«  »همای  شعر 

حضرت علي )ع( است، زباني ساده، عاطفي و صميمي دارد.
zz.عالوه بر غزل در سرودن انواع شعر فارسي مهارت داشت

معاصر
محّمد علي جمال زاده

zz آثار: دارالمجانين، سر و ته يك كرباس، تلخ و شيرين، هفت
كشور، شورآباد، راه آب نامه، قّصه هاي كوتاه براي بّچه هاي 

ريش دار، قّصه ي ما به سر رسيد، يكي بود يكي نبود
zz)آغازگر سبك واقع گرايي در نثر معاصر فارسي )پدر داستان نويسي ايران
zz داستان كوتاه در ايران با مجموعه ی »يكي بود يكي نبود« در

سال 1300، متولّد شد.
zz مجموعه ي »يكي بود يكي نبود«، گوشه هايي از زندگي ايرانيان در

دوره ي مشروطه را به صورت انتقادي با نثري ساده ، طنزآميز، 
همراه با ضر ب المثل و اصطالحات عاميانه بيان مي كند.

معاصر
بزرگ علوي

zz ،زندان پاره هاي  ورق  آثار: چشم هايش، چمدان، ساالري ها، 
ميرزا، نامه ها و …

zz در فاصله ی سال هاي 1332 تا 1357 نوشته هاي او اجازه ي
انتشار در ايران را نيافت.

zz است »نامه ها«  داستان  مجموعه  از  مرد«  »گيله  داستان 
سياسي  و  اجتماعي  اوضاع  از  تلخ  واقعّيت هاي  بيانگر  كه 
دوره ي خاّصي است. اين داستان راهنماي عمل نويسندگان 
مبارز بود و تأثير آن را بر كتاب »از رنجي كه مي بريم« اثر 

جالل آ ل احمد مي توان ديد.

معاصر
سيمين دانشور

zzآثار: آتش خاموش، سووشون، جزيره ی سرگرداني
zzهمسر جالل آل احمد
zzمشهورترين اثر دانشور: سووشون
zz سال در  خاموش«  »آتش  وي،  داستاني  مجموعه  نخستين 

1337 منتشر شد.
zz اجتماعي زندگي  توصيف  و  كتاب سووشون: شرح  محتواي 

مردم فارس در خالل جنگ جهاني دوم و تسلّط انگليسيان 
است. اين كتاب به چند زبان زند ه ي دنيا ترجمه شده است.

)درون مايه سووشون : ظلم ستيزي(

معاصر
پابلو نرودا

zzاثر: انگيزه ي نيكسون ُكشي و جشن انقالب شيلي
zz وي بي قرار ي هايش را در »انگيزه ي نيكسون كشي و جشن

انقالب شيلي« مي سرايد و با شمشيري آخته در كنار آلنده 
- رهبر انقالب شيلي - بر ضّد نظام زورگو و ستمگر حاكم 

قيام مي كند.
zz مردم پايداري  آن  در  كه  است  شعري  مي خوانم«،  را  »تو 

شيلي به تصوير كشيده شده است. مترجمان اين شعر فرامرز 
سليماني و احمد كريمي حّكاك هستند.

معاصر
جان اشتاين بك

zzآثار: مراتع بهشتي، خوشه هاي خشم، موش ها و آدم ها
zz وي در نوشته هايش دقايق حاالت محرومان و رنج ديدگان را

شرح داده است، بي آن كه گفتارش مالل آور باشد.
zz.رمان خوشه هاي خشم، برنده ي جايزه ي پوليتزر شده است
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معاصر
محمود درويش

zz علّت به  سالگي  در6  آمد.  دنيا  به  فلسطين  دهكده هاي  در 
هجوم اشغالگران اسرائيلي آواره شد و به زندان افتاد.

zz سروده هاي او محصول سال هاي اسارت در زندان هاي رژيم
صهيونيستي است.

zz براي فلسطين ناميده اند. )جز  را شاعر مقاومت فلسطين  او 
شعر نگفته است.(

معاصر
محمود صناعي

zzاثر: آزادي و تربيت
zz زبان فارسي،  ادبّيات  تربيتي،  علوم  فلسفه،  رشته هاي  در 

خارجه، حقوق و روانشناسي تخّصص و تبّحر داشت.

معاصر
محّمدعلي اسالمي ندوشن

zzآثار: جام جهان بين، آواها و ايماها، صفير سيمرغ،  روزها
zz.از منتقدين و پژوهشگران حوزه ي زبان فارسی است
zz صفير سيمرغ: توصيف سفرهای خود نويسنده به چند كشور

اروپايی و بعضی شهرهای ايران از جمله اصفهان است.

معاصر
عبدالحسين وجداني

zz در داستان خسرو، نويسنده يكي از مشكالت فرهنگی - اجتماعي
عصر ما )اعتياد( و آثار مخّرب آن را در قالب داستان بيان مي كند.

zz مجموعه در  سپس  و  يغما  مجلّه ی  در  ابتدا  داستان  اين 
داستان »عمو غالم« به چاپ رسيد.

معاصر
جالل رفيع

zzنويسنده و روزنامه نگار
zzآثار: فرهنگ مهاجم فرهنگ مولّد، در بهشت شّداد
zz وي در نوشته ی »ماشين حرف شويی« با زباني طنزآميز به

يكي از مسائل فرهنگي جامعه يعني پُرگويي مي پردازد.

معاصر
طاهره صّفارزاده

zz ،آثار: رهگذر مهتاب، طنين در دلتا، سدّ  و بازوان، سفر پنجم
بيعت با بيداري، ديدار صبح

zz از شاخص ترين شاعران مذهبي قبل از انقالب كه با برخورداري
از بينش توحيدي، سياسي و اجتماعي و زباني ساده و روان 

آثاري عميق و ماندگار آفريده است.
zzقالب شعر » انتظار« صّفارزاده: سپيد

معاصر
نيما يوشيج )علي اسفندياري(

zzپدر شعر نو
zz آغازگر  1301 سال  در  »افسانه«  قطعه ي  سرودن  با  نيما 

تحّولی بزرگ شد.
zz در سال 1316 شعر ققنوس، نخستين شعرخود را كه از نظر

وزن و تخّيل و قافيه متفاوت بود، عرضه كرد.
zz به وي  نگاه  داشت.  طبيعت  و  جهان  به  تازه  ديدي  نيما 

درختان، گياهان و… همانند  نگاه شاعران غربي است.
zz.ديد اجتماعي وي در سروده هاي نمادين و اجتماعي او تجلّي مي يابد
zzويژگي خاص شعر نيما: پرداختن به مسائل اجتماعي با زباني نمادين
zz به را  استبداد  حكومت  سياه  عصر  شعر»دارَوگ«  در  نيما 

تصوير مي كشد.
zz جامعه ي و  زده  عصر شب  تصوير  مهتاب«،  »مي تراود  شعر 

غفلت آلودي است كه نيما در آن مي زيسته.

معاصر
مهدي اخوان ثالث

تخلّص: م.اميد
zz آثار: ارغنون، زمستان، آخر شاهنامه، از اين اوستا، در حياط

كوچك پاييز در زندان
zz شعر اخوان، اجتماعی است و حوادث زندگی مردم ايران را

منعكس می كند.
zz بيان دست از  تازه ای  در »زمستان« نشان داد كه به شكل 

يافته است. )1335(
zz در پاييز  كوچك  حيات  »در  مجموعه ی  از  هشتم«  »خوان 

زندان« انتخاب شده است. اخوان در اين شعر با زبانی روايی، 
غم انگيز  پايان  خراسانی،  سبك  ويژگی های  با  و  حماسی 
ناتنی  )برادر  شغاد  به دست  را  رخش  و  رستم  شدن  كشته 

رستم( از زبان نّقال باز می گويد.
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معاصر
محّمدرضا شفيعي كدكني

zz آثار: شبخواني، از زبان برگ، در كوچه باغ هاي نيشابور، از بودن
و سرودن، مثل درخت در شب باران، بوي جوي موليان

zz ،شعر موسيقي  فارسي،  شعر  در  صورخيال  پژوهشي:  آثار 
تصحيح و توضيح اسرارالّتوحيد

zz.»شعر » سفر به خير«، از مجموعه ي »در كوچه باغ هاي نيشابور
zz سروده هاي دكتر كدكني، ساده و روان است و به دليل تسلّط

بر ادبيات گذشته استوار است.

معاصر
سّيد علي موسوی گرمارودي

zz ،آثار: سرود رگبار، عبور، در سايه سار نخل واليت، چمن الله
خّط خون، تا ناكجا، دستچين

zz از پيش تازان شعر مذهبي قبل از انقالب است. از شعرای نو
پرداز به شمار می رود.

zz قالب سپيد سروده را در  شعر »در سايه سار نخل واليت« 
امام علي )ع(  از عظمت و منزلت  با گوشه ای  را  ما  و  است 

آشنا مي كند.

معاصر
محّمد حسن رهي معّيري

zzاثر: سايه ی عمر
zz .غزل سراي بود و در غزل پيرو سعدي بوده است

معاصر
هوشنگ ابتهاج
تخلص: ه. الف. سايه

zzآثار: نخستين نغمه ها، سراب، سياه مشق، شبگير
zz.از سال 1332 به شعر اجتماعي روی آورد

معاصر
دكتر طه حسين

zz)اديب و پژوهشگر مصري )در سه سالگي نابينا شد
zzاثر: االيّام
zz ،االيّام تصوير زندگي خود او است و محروميت ها و مشكالت

را  نويسنده  نارواي جامعه ي  انديشه هاي  و  تقليد كوركورانه 
نشان مي دهد.

zz .االيّام، از بهترين نمونه هاي زندگي نامه نويسي معاصر است
اين اثر توّسط حسين خديوجم با ناِم»آن روزها« ترجمه شد.

معاصر
صادق هدايت

zz داستان نويس
zz اصفهان نصف ولگرد، سه قطره خون،  بوف كور، سگ  آثار: 

جهان، پروين دختر ساسان و …

معاصر
محمود دولت آبادی

zzداستان نويس
zzآثار: كليدر، جای خالي سلوچ، اليه های بياباني

معاصر
فرانتس فانون

zzنويسند ه ي معاصر الجزايری
zz انقالب استعمار،  دم  واپسين  زمين،  روي  دوزخيان  آثار: 

آفريقا، سال پنجم الجزاير

معاصر
جعفر خامنه اي

zz شعر جديد  اشكال  با  تركي  و  فرانسه  زبان هاي  طريق  از 
آشنايي يافت.

zz.اشعار وي متأثّر از نوپردازان تركيه بود و در جرايد به چاپ مي رسيد
zz.از پيشگامان تحّول و نوآوري در شعر فارسي
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معاصر
عّباس خليلي

zz آثار: روزگار سياه، انتقام، انسان و اسرار شب
zz عربي لغات  از  آكنده  و  دارد  احساساتي  نثري  سياه  روزگار 

درباره ي تيره روزي زنان است و برگرفته از » مادام كامليا« 
اثر الكساندر دوما است.

معاصر
يحيي دولت آبادي

zz با آميخته  )رماني  آثار: حيات يحيي )حسب حال(، شهرناز 
انتقاد تند و مستقيم، طنزآلود و هجوآميز به قصد انتقاد از 

اوضاع ايران(
zz.از پيش قدمان و مرّوجان تعليم و تربيت جديد است
zz.چند دوره نمايند ه ي شوراي ملّي بود

معاصر
علي اكبر دهخدا

zzدانشمند، لغوی و نويسنده
zz آثار: ترجمه ي كتاب عظمت و انحطاط روميان، ترجمه ي روح

حافظ،  ديوان  تصحيح  منوچهري،  ديوان  تصحيح  القوانين، 
امثال و حكم، لغت نامه

معاصر
جالل آل احمد

zz ،ارزيابي شتاب زده داستان،  پنج  كه مي بريم،  رنجي  از  آثار: 
سرگذشت كندوها، مدير مدرسه، خسي در ميقات )سفرنامه(، 
نون و القلم، زن زيادی، غرب زدگي )مقاله(، ترجمه ی قمارباز، 

ترجمه ی مائده های زميني
zz به او  از  ترجمه  و  سياسي  اجتماعي،  ادبي،  اثر   45 حدود 

يادگار مانده است.
zz نثر جالل آل احمد: صريح، طنزگونه، كوتاه، نزديك به زبان

گفتار و توصيفی.
zz.گل دسته ها و فلك« از كتاب »پنج داستان« است«
zz ،آثار آل احمد را به چهار دسته ی كلّی داستان ها، سفرنامه ها

ترجمه ها و مقاالت می توان تقسيم بندی كرد.

تك نکته ها

zz)2 خاوران نامه اثر حسام ابن خوسفي )حماسه ی مصنوع( )درس
zz رامايانا: اثر والميكي شاعر هندی، منظومه ای به زبان سانسكريت

)حماسه طبيعی( / مهابهارات: اثر وياسا، به زبان سانسكريت و 
)درس 2 و اعالم( شامل 19 كتاب )حماسه ی طبيعي( 

zz)درس 2 و اعالم( هومر: ايلياد و اديسه )حماسه ی طبيعي( 
zz)4 درس( مجيد مجيدی: بّچه های آسمان 
zz)5 درس( زين العابدين مراغه ای: سياحت نامه ی ابراهيم بيگ 
zz وضع درباره ی  رمان  )نخستين  مخوف  تهران  كاظمي:  مشفق 

)درس 5 و اعالم( حقارت آميز زنان ايراني(، جلد دوم آن: يادگار شب 
zz)درس 5 و اعالم( امير ارسالن: اثر نقيب الممالك 
zz)صنعتي زاده: مجمع ديوانگان )نخستين اتوپيا( )درس 5 و اعالم
zz)2 درس( باذل مشهدی: حمله ی حيدری )حماسه ی مصنوع( 
zz)8 درس( خوزوئه دوكاسترو: آدم ها و خرچنگ ها 
zz)درس 8 و اعالم( اثل مانين: راه بئرسبع 
zz)درس 8 و اعالم( غّسان كنفاني: ادب المقاومه في فلسطين المحتلّه 
zz)9 درس( جبرا ابراهيم جبرا: در بيابان های تبعيد 
zz)12 درس( محّمد قزوينی: مصّحح ديوان حافظ  
zz :مترجم غرا يب االمصار.  و  النّظار  )تحفة  رحله  بطوطه:  ابن 

)درس 20( محّمد علي موّحد( 
zz ،)مسعود سعد سلمان: حبسيه سرا )نام زندان ها: نای )3 سال

)درس 22( مرنج )8 سال(، سو و دهك )جمعاً 7 سال(( 
zz پوران شريعت رضوي )همسر دكتر شريعتي(: طرحي از يك

)درس 22( زندگي 
zz)درس 24 و اعالم( محّمد كاظم كاظمي )افغانی(: پياده آمده بودم 
zz اقبال الهوري )پاكستانی(: آخرين شاعر بزرگ فارسي گوی

)اعالم( شبه قاره ی هند 
zz)اعالم( معّری: شرح اشعار متنّبي، شرح ديوان بحتری 
zz)اعالم( زمخشری: الكّشاف في تفسير القرآن 
zz)اعالم( وّصاف الحضره: تاريخ وّصاف 
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قرن 4
ابوعلي بلعمي

zzنويسنده و مترجم
zzاثر: تاريخ بلعمي
zz كتاب تاريخ بلعمي، اقتباسي از تاريخ طبري است. به همين

سبب به ترجمه ی تاريخ طبری مشهور شده است.
zzوزير دانشمند امير نصر ساماني
zzنثر تاريخ بلعمي: ساده و مرسل

قرن 5
فخرالّدين اسعد گرگاني

zzشاعر و داستان سرا
zz)اثر: ويس و رامين )مثنوی
zz ويس  و رامين: تنها اثر گرگاني ، بازمانده ي يك داستان كهن و

عاشقانه ي ايراني است كه مربوط به دوره ي اشكانيان است. اين 
منظومه ی غنايي، ساده و روان و دارای كلمات كهن فارسي 

و سرمشق شاعران در سرودن داستان هاي عاشقانه بوده است.
zz.اين كتاب لغات نامأنوس عربي كم دارد
zz شاعر اين داستان را به خواهش»خواجه عميد ابوالفتح مظّفر

نيشابوري«، حاكم اصفهان به نظم كشيد.

قرن 5
ابوالفضل بيهقی

zz)اثر: تاريخ بيهقی )تاريخ مسعودی
zz مسعود سلطان  سلطنت  تاريخ  بيهقی،  تاريخ  اصلی  موضوع 

صّفاريان،  تاريخ  در  نيز  مطالبی  اين  بر  عالوه  است.  غزنوی 
سامانيان و دوره ی غزنويان پيش از مسعود دارد.

zz تاريخ بيهقی در ذكر جزئّيات وقايع بی نظير است. به طوری
كه بيهقی می نويسد: »سخنی نرانم تا خوانندگان اين تصنيف 

گويند شرم باد اين پير را«.
zzنقد و تحليل تاريخ بيهقی: دكتر غالمحسين يوسفی

قرن 5
ناصرخسرو قبادياني

تخلّص: حجّت
zzشاعر، قصيده سرا، از حكما و متكلّمين اسالم
zz آثار: ديوان اشعار، سفرنامه، زادالمسافرين، وجه دين، خوان

اخوان و …
zz ،خردورزي آزادگي،  به  را  انسان ها  تعليمي،  قصايد  در  او 

و  معنوي  فضايل  و  آخرت انديشي  اندوزي،  علم  دينداري، 
روحي دعوت مي كند.

zz.قرآن را از حفظ داشت و در علوم و فنون زمان خود استاد بود
zz در علم كالم، حكمت و اديان مطالعاتي داشت كه در اشعارش

نمايان است.

قرن 6
ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي

zzشاعر و عارف
zz ،بلخ كارنامه ي  الي المعاد،  سيرالعباد  الحقيقه،  حديقة  آثار: 

طريق الّتحقيق ، ديوان اشعار
zz.از تأثيرگذارترين شاعران در حوزه هاي مختلف شعر است
zz از نخستين كساني است كه اصطالحات عرفاني را با مضامين 

عاشقانه در هم آميخته است.
zz موضوع عرفان،  طريقت   6 قرن  آغاز  در  سنايی  ظهور  با 

عمده ی غزل، قصيده و مثنوی شد.
zz پيشگامي با  صوفيه  اصطالحات  و  عرفان   ،6 قرن  اوايل  از 

سنايی به حوزه ی غزل راه يافت.
zz... مضمون اشعار: اخالقي، حكمي، عرفاني، اجتماعي و
zz.در موضوع عرفان و مناجات نامه، نمونه ی موفق شعر غنايی دارد
zzمصحح ديوان سنايي: دكتر مظاهر مصّفا

قرن 6
افضل الّدين بديل خاقاني شرواني

تخلّص: حسّان عجم
zz.شهرت خاقاني در سرودن قصايد شكوهمند و استوار است
zz.در قّوت انديشه و مهارت در تركيب الفاظ بي نظير است
zz .است چيره دست  رباعي  و  غزل  قطعه،  قصيده،  سرودن  در 

غزليات وي برخالف قصايد او ساده و روان است.
zz حافظ تحت تأثيِر غزل »آفتاب وفا«ی خاقاني، غزل »اي هدهد

صبا به سبا مي فرستمت« را سرود.

قرن 6
ابوالمعالي نصراهلل منشي

zzنويسنده و مترجم
zzاثر: ترجمه ی كليله و دمنه
zz ،كليله و دمنه: كتابي تعليمي، دربردارنده ي آيات و روايات

اشعار فارسي و عربي و نكته هاي اخالقي و اجتماعي مشتمل 
بر حكمت ها و معارف بشري است، به زبان تمثيل و در قالب 
داستان. داستان ها از زبان حيوانات به ويژه دو شغال )كليله 
عهد  در  و  بوده  هندي  كتاب  اصِل  مي گردد.  نقل  دمنه(  و 
ساسانيان به پهلوي ترجمه شد. اين اثر را ابن مقّفع به عربي 
نكته هاي  و  برگردانده  فارسي  به  عربي  از  منشي  نصراهلل  و 

فراواني بر آن افزوده است.
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قرن 7
نجم الّدين رازي

تخلّص: دايه
zzشاعر، نويسنده  و عارف
zzاثر: مرصاد العباد من المبدأ الي المعاد
zz:نكاتي درباره ي مرصاد العباد

1- اين كتاب را در بحبوحه ي حمله ي مغول در سال 618 
نگاشته و به بررسي مهم ترين مسائل عرفاني پرداخته است.

2- در علم تّصوف، اخالق و آداب معاش و معاد است.
3- نثر آن روان و گيرا است، گاهي ساده و مرسل و گاهي 

مسّجع و دارای موازنه است.
احاديث،  و  آيات  تفسير،  عرفاني،  اصطالحات  حاوي   -4

احوال، سخنان و اشعار بزرگان است.
zz.نجم الّدين رازي با مولوي در قونيه مالقات داشت
zz.گرايش فراواني به سبك سنايي داشته است
zz.شبنم عشق خالصه ای از فصل چهارم مرصادالعباد است

قرن 7 و8
خواجوي كرماني

zz و هماي  شامل  است  پرداخته  نظامي  سبك  به  خمسه ا ي 
همايون، گل و نوروز، روضة االنوار، كمال نامه، گوهرنامه.

zz او غزلّيات شيوايي دارد. وي پس از كسب علم و فضايل به
سفر پرداخت.

قرن 8
مجد خوافي

zzاثر: روضه ي خلد
zz روضه ي خلد، كتابي است به تقليد از گلستان سعدي. در سال

732 نوشته شده و در سال 733 در آن تجديد نظر شده است.
zz.استادِی كامل در نظم و نثر داشت

قرن 8
عبيد زاكاني )نظا م الدين عبداهلل(

zzنويسنده، شاعر و طنزپرداز
zzآثار: اخالق االشراف، موش و گربه، رساله ي دلگشا، رساله ی تعريفات
zz.از بزرگ ترين طنزپردازان ايران، اهل زاكان قزوين

قرن 9
دولتشاه سمرقندي

zzآثار: تذكره ي دولتشاه سمرقندي، تذكرة الّشعرا
zz تا رودكي  از  شعرا  حال  شرح  سمرقندی  دولتشاه  تذكره ی 

قرن 9 است كه در سال 896 به اتمام رسيد.

قرن 9
نورالّدين عبدالّرحمان جامي

zzاديب، شاعر، نويسنده و عارف
zz)آثار منظوم: ديوان اشعار، هفت اورنگ )هفت مثنوي
zz ،آثار منثور: نقد الّنصوص، نفحات االُنس، لوايح و لوامع، شرح جامي

شواهد الّنبوه، اشعة اللّمعات، بهارستان )به تقليد ازگلستان(
zz:هفت اورنگ به تقليد از خمسه ي نظامي است با نام هاي

سلسلة الّذهب، سالمان و ابسال، تحفة االحرار، سبحة االبرار، 
يوسف و زليخا، ليلی و مجنون، خردنامه ي اسكندری

zz داستان »زاغ و كبك« از مثنوی »تحفة االحرار« است كه شاعر
در آن تقليد كوركورانه و خودباختگی را در قالبی نمادين به 

تصوير می كشد.

قرن 16 و 17
ميكل سروانتس

zzنويسنده اسپانيايي
zzاثر: ُدن كيشوت

قرن16 و 17
ويليام شکسپير

zzشاعر و نمايش نامه نويس انگليسي
zzنمايشنامه ها: هملت، مكبث، اتللو، ليرشاه
zz عالوه بر نمايشنامه ها، سروده هاي كوتاهي دارد كه به غزلواره

معروف است.
zz مضمون غزلواره هايش  عشق، ستايش جواني و مسائل اخالقي

است. در غزلواره ها با زباني روان و ساده تصاوير بديع و زيبا را 
در هم مي آميزد و كالمي شاعرانه مي آفريند.

zz.بزرگ ترين شاعر درا م نويس و پدر نمايشنامه نويسي انگلستان است
zz.در گروه بازيگری » بازيگران مخصوص ملكه« كار مي كرد
zzسبك: كالسيسم
zz باستان تاريخ روم  از  را  نمايشنامه هايش  از  موضوع بسياري 

گرفته است.

قرن 19
چارلز ديکنز

zzداستان نويس انگليسي
zzآثار: ديويد كاپرفيلد، آرزوهاي بزرگ، داستان دو شهر
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قرن 19
داستايوسکي

zzرمان نويس روسي
zzآثار: برادران كارامازف، ابله، خانه ي اموات، دهكد  ه ي استپانچكوف

قرن19 و 20
رابيندرانات تاگور

zzشاعر بزرگ هندی
zz اثر: ماه نو و مرغان آواره )شعر »چشم به راه« از مجموعه ی

ماه نو و مرغان آواره است.(
zz.تاگور به اخذ جايزه ي نوبل نايل آمد

قرن 19 و اوايل 20
لئون تولستوي

zzرمان نويس روسي
zzآثار: جنگ و صلح، آناكارنينا، رستاخيز
zz مايه اش درون  كه  اوست  از  پرسش«  »سه  كوتاه  داستان 

دعوت به نيكي و درستي است.
zz.تولستوی در آثارش تيره روزی های جامعه اش را بررسي كرده است

معاصر
غالمحسين ساعدی

تخلّص: گوهر مراد
zz روانپزشك، داستان پرداز و نمايشنامه نويس
zz ،بي كاله كاله-آي  با  آي  َوَرزيل،  دست های  به  چوب  آثار: 

عزاداران بََيل، گور و گهواره، گـــاو، توپ، ترس و لرز و …
zz و فيلم نامه  نمايشنامه،  ُرمان،  كوتاه،  داستان  حوزه های  در 

پانتوميم  آثاری دارد.
zz.داستان »گاو« از كتاب »عزاداراِن بََيل«است
zz »فيلمنامه ي »گاو« را ساعدي نوشت و »داريوش مهرجويي

فيلم »گاو« را ساخت.

معاصر
علي محّمد افغاني

zzرمان نويس
zz آثار: شوهر آهو خانم، شادكامان دّره ي قر ه سو، شلغم ميوه ی

بهشته، بو ته زار

معاصر
پرويز خرسند

zz آثار: برزيگران دشِت خون، آن جا كه حق پيروز است، مرثيه اي
كه ناسروده ماند

zz.اغلب نوشته هاي خرسند، درباره ی عاشورا است
zz نوشته ی »خون خورشيد« از اوست و از كتاب »آنجا كه حق

پيروز است« می باشد.

معاصر
حسين ممتحني

تخلّص: حميد سبزواری
zzشاعر انقالب
zzآثار: سرود درد، سرود سپيده
zz بخشي از اشعار او مربوط به قبل از انقالب و بخش عمده ی

آن مربوط به پس از انقالب است.
zz ايران و انقالب اسالمي  در شعر »بانگ جرس« پيوند ميان 

مبارزات مردم فلسطين را تصوير مي كند و مخاطبان را به 
رويارويي با اشغالگران فرا مي خواند.

معاصر
عليرضا قزوه

zzشاعر و نويسنده
zz آثار:  از نخلستان تا خيابان، شبلي در آتش
zz شعر »باغ نگاه« در توصيف جانبازي است كه چشمان خويش

را در راه ايمان و اعتقادات به درگاه خدا تقديم مي كند. اين 
انقالب  جانبازان  ايثارگري هاي  و  پايداري ها  آيينه ي  شعر، 

اسالمي است.

معاصر
ع . پاشايي

zz مترجم و نويسند ه
zz مرغان و  نو  ترجمه ی»ماه  چيست؟«،  »ذن  ترجمه ي  آثار: 

آواره«.

معاصر
دكتر علي شريعتي

zz جامعه شناس، متفّكر و نويسنده
zz ،آثار: فاطمه فاطمه است، كوير، هبوط، مسئوليت شيعه بودن

گفت وگو  هاي تنهايي و …
zzفرزند استاد محّمدتقي شريعتي، اهل مزينان
zz دكترشريعتي، نوروز را روز شادماني زمين و آسمان و خاطر ه ي

خويشاوندي انسان با طبيعت مي داند.
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معاصر
محّمد علي معّلم دامغاني

zzشاعر انقالب اسالمي
zz)1360( »اثر: مجموعه شعر »رجعت سرخ ستاره
zz )وی در مثنوي »هجرت«، انقالب اسالمی و امام خميني )ره

را توصيف مي كند.

معاصر
قيصر امين پور

zzشاعر و نويسنده
zz براي( دهم  روز  ظهر  ناگهان،  آينه هاي  صبح،  تنّفس   آثار: 

نوجوانان(، مثل چشمه مثل رود، به قول پرستو، در كوچه ی 
آفتاب )اّولين مجموعه شعرش، 1363(

zzرباعي و دوبيتي سرا
zz با آثار »تنّفس صبح« و »آينه های ناگهان« جايگاه خودش را

در شعر انقالب تثبيت كرد.

معاصر
سّيد حسن حسيني

zzشاعر انقالب، رباعي و دو بيتي سرا
zzآثار: هم صدا با حلق اسماعيل، گنجشك و جبرئيل
zz»رباعی ها: »ساز شكسته« و »نشان سرافرازی

معاصر
فاطمه راكعي

zzشاعر انقالب اسالمي
zzآثار: سفر سوختن، آواز گلسنگ
zz راكعي در بسياري از سروده هايش به عظمت و شخصّيت امام

خميني )ره( اشاره دارد.

معاصر
محّمد بهمن بيگي

zzنويسنده
zzاثر: بخاراي من ايل من
zz تاريخ فرود  و   فراز  و  خود  نوجواني  و  كودكي  دوره هاي  او 

معاصر ايل قشقايي را در قالب داستاني به نام »بخاراي من، 
ايل من« به نگارش درآورده.

zz نثر اين كتاب، روان و طنزآميز است و ما را با فرهنگ اقليمي
ايل قشقايي آشنا مي كند.

معاصر
ميثاق امير فجر

zz داستان نويس
zzآثار: فجر اسالم، دو قدم تا قاف، اشراق، انسان ميوه ي نخل

معاصر
سياوش كسرايي

zzشاعر
zzآثار: با دماوند خاموش، از قرق تا خروسخوان، خانگي، آرش

معاصر
محّمد معين

پشت جلد كتاب  
zzمحّقق و لَغوی بزرگ
zz :فرهنگ معين: در شش جلد و سه بخش تنظيم شده است

لغات، تركيبات خارجي و اعالم.
zz.فرهنگ معين حاوی يكصدهزار لغت است
zz ،آثار وی متجاوز از 70 جلد است در 4 زمينه: تأليف، تصحيح

ترجمه و مجموعه مقاالت.
zz.بر اثر سكته ی مغزی درگذشت

تك نکته ها

zz جمال الّدين عبدالرّزاق اصفهاني )قرن6(: تركيب بند در نعت
)درس 1 و اعالم( پيامبر )ص( 

zz)درس 1 و اعالم( سعدالّدين وراويني: مرزبان نامه )نثر مصنوع ( 
zz)درس 4 و 26 چهارم( احمد نظامي عروضي سمرقندي: چهارمقاله 
zz)9 درس( حميدرضا طالقانی: تّپه ی برهانی  
zz)10 درس( سعيد سعيدپور: مترجم از شكسپير تا اليوت 
zz)13 درس( فخرالّدين علی صفی: لطايف الّطوايف 
zz  )زين العابدين رهنما: پيامبر )به شيوه ی توصيف و داستان نويسی

)درس 18(  
zz)اعالم( مصطفي علي پور: از گلوی كوچك رود 
zz)اعالم( ابوالقاسم قشيری: رساله ی قشيريه 
zz)اعالم( عطا ملك جويني: تاريخ جهانگشای جويني )نثر مصنوع( 
zz)اعالم( فخرالّدين عراقي: لمعات 
zz ظهيری سمرقندی: ترجمه »سندبادنامه« به فارسی )ازرقی

)اعالم( آن را به نظم در آورد( 
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قرن 4
رابعه بنت كعب

zzشاعر معاصر سامانيان
zz.پدر او كعب، عرب بوده و در حدود بلخ حكومت مي كرده است
zz شعر رشد  باعث  كه  پارسی گوی  شاعر  زنان  نخستين  از 

عاشقانه شد.
zz.با رودكی هم روزگار بوده

قرن 5
ابوالحسن علي بن عثمان جّلبي هجويري غزنوي

zzعالم و عارف
zzاثر: كشف المحجوب
zz.از قديمی ترين و معتبرترين كتاب های فارسي در تصّوف است
zz)نثر اين كتاب روان، سليس و پخته )نثر دوره ي ساماني
zz هجويري سفرهاي زيادي كرد و به خدمت مشايخ بسياري

درآمد. داستان های »من اين همه نيستم« و »حدی خوان« 
از كشف المحجوب است.

قرن 5
خواجه نظا  م الملك توسي

zz)اثر: سياست نامه )سيرالملوك
zz رسوم و  فنون  در  است  قّصه هايي  نامه:  سياست  خصوصّيات 

كشورداري و آيين فرمانروايي، مملكت داري، لشكركشی، بازرگاني، 
علوم رايج زمان، عدل و سيرت نيكوي پادشاهان و وزيران

zz.وزير سلجوقيان كه تجربيات خود را در 50 فصل گرد آورده است

قرن 5
محّمدبن منّور

zzاثر: اسرارالّتوحيد في مقامات الّشيخ ابي سعيد
zz اقوال و ابوالخير، احوال و  ابوسعيد  نواد ه ي  از  محّمدبن منّور، 

كرامات جّد خود را در سه باب به شيوه ی داستاني نوشته است.
zz.اين اثر، نمونه اي از شر ح حال نويسي است

قرن 6
نظامي گنجه اي 

zz ،شيرين و  خسرو  مجنون،  و  ليلي  مخز  ن االسرار،  آثــار: 
هفت پيكر )بهرام نامه(، اسكندرنامه، خمسه

zz ادب عاشقانه ي  منظومه ي  زيباترين   )1 شيرين:  و  خسرو 
فارسي است. 2( بارها مورد تقليد شاعران قرار گرفته است، 
مناظره ي   )3 بافقي.  وحشي  و  دهلوي  اميرخسرو  جمله  از 

خسرو با فرهاد، از زيباترين بخش هاي اين منظومه است.
zz.شعر تمثيلي را به كمال رساند
zz.نيروي تخّيل او در وصف بسيار قوي بوده است

قرن 6 و اوايل7
شيخ فريدالّدين عطّار نيشابوري

zzشاعر و عارف
zz آثار: منطق الّطير يا مقامات الّطيور، الهي نامه، مصيبت نامه )به

نظم(، تذكرة االوليا )به نثر(
zz را پدرش  كار  فريدالّدين  بود.  )داروفروش(  عّطار  وی  پدر 

انديشه های عرفاني خود  باطني،  انقالب  از  دنبال كرد. پس 
را به نظم درآورد.

zz تذكرة االوليا: شرح حال، داستان ها و گفته های 72 تن از عرفا
است. هر بخشي از آن مخصوص يكي از مردان حق است. 
پس از عّطار شخصي ناشناس 20 تا 25 بخش بر تذكرة االوليا 

افزوده است كه پرمايگي 72 بخش ديگر را ندارد.
zz كه است  پرندگاني  داستان  دارد.  بيت   4600 الّطير:  منطق 

به قصد زيارت سيمرغ سرزمين خويش را ترك مي كنند و 
پس از عبور از 7 مرحله ی دشوار تنها سي مرغ از آن ها به 

مقصد مي رسند.
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قرن 7
مولوي

zz موالنا جالل الّدين محّمدبن بهاءالّدين محّمدبن حسين الخطيبي
)معروف به مولوی يا موالنا يا ماّلی روم(

zz ،آثار: مثنوی معنوی، فيه ما فيه، ديوان شمس، مجالس سبعه
مكاتيب 

zz.به دليل اقامت طوالني در قونيه، به رومي مشهور شد
zz ،نثر فيه ما فيه: روان و ساده )درون مايه: اخالقي، اجتماعي 

عرفاني و ديني( 
zz.عّطار، كتاب »اسرارنامه« را به مولوي هديه كرد
zzمصّحح مثنوی مولوی: رينولد نيكلسون
zz مثنوی معنوی شامل معارف، حكمت ها و آموزه های عرفانی

است كه در قالب تمثيل بيان می شود.
zz.سرآغاز دفتر اّول مثنوی معنوی به »نی نامه« مشهور است
zz.قّصه ی »موسی و شبان« از دفتر دوم مثنوی مولوی است

قرن 7
سعدي شيرازي

zz.استاد سخن و يّكه تاز عرصه ي نثر مسّجع و شعر عاشقانه
zzآثار: بوستان، گلستان، مجالس پنجگانه
zz سعدي نامه يا بوستان در سال 655 ه  .ق. بعد از سفر او سروده

شد. بوستان بر وزن شاهنامه و در ده باب تنظيم شده است كه 
اين ده باب مدينه ي فاضله ي سعدي را ترسيم مي كند. )باب 
هفتم بوستان ← گفتار اندر فضيلت خاموشي}شعر »پرورده 

گويي« از اين باب است{(
zz گلستان سعدي: نثر آهنگين، گوش نواز، روان، همراه حكايت هاي

كوتاه و متنوع، حدود 400 جمله و بيت از كتاب گلستان در 
شمار امثال و حكم درآمده است، از كتاب هايی است كه جنبه ي 

واقعي، تاريخي و اخالقي آن به هم آميخته است.
zz ادب در  تحميديّه  نمونه های  بهترين  از  گلستان  ديباچه 

فارسی است.

قرن 8
خواجه شمس الّدين محّمد

تخلّص: حافظ شيرازی
zzاثر: ديوان حافظ
zz.غزل عارفانه به وسيله ی موالنا و حافظ به كمال رسيد

قرن 19 و اوايل 20
اميل زوال

zz )از برجسته ترين چهره هاي مكتب طبيعت گرايي )ناتوراليسم
zz.واقع بيني را به جاي تخّيل، اصلي ترين شرط نويسندگي مي داند
zz جايگاه داستان پردازي  و  رمان نويسي  در  بيش تر  ناتوراليسم 

يافته است.

قرن 19
آلفونس دوده

zzنويسنده ی فرانسوي
zz آثار: نامه هاي آسياب من، قّصه هاي دوشنبه )ترجمه ي دكتر

عبدالحسين زّرين كوب(
zz قّصه هاي دوشنبه: نويسنده در آن احساسات ميهن دوستانه

را به شكلي زيبا از زبان كودكي دبستاني بيان كرده است.

قرن 18 و 19
يوهانگ ولفگانگ گوته

zzشاعر و حكيم آلماني
zz ،آثار در زمينه ي پزشكي و علوم طبيعي: تغيير حال گياهان

تئوري رنگ ها
zz ديوان رومي،  نغمه هاي  اگمونت،  فاوست،  ورتر،  ادبي:  آثار 

شرقي- غربي
zz.گوته، شيفته ي شعر و انديشه ي حافظ بود
zz ديوان از  »تقليد«  و  »اعتراف«  »هجرت«،  ادبي  قطعات 

»شرقي- غربي« است.

معاصر
دكتر غالمحسين يوسفی

پشت جلد سال دوم  
zz آثار: ديداری با اهل قلم، برگ هايی در آغوش باد، چشمه ی

روشن، تصحيح بوستان و گلستان سعدی، كاغذ زر، بحثی در 
شرح احوال و روزگار شعرا، ترجمه ی »شيوه های نقد ادبی« 
)ديويد ديچز(، ترجمه ی »داستان من و شعر« )نزار قبانی(، 

نقد و تحليل تاريخ بيهقی
zzتسلّط برزبان های عربی، انگليسی و فرانسه
zz.نثر يوسفی زيبا، جّذاب و نقد او دقيق، سنجيده و منصفانه است

معاصر
محّمدرضا حکيمي

zz نويسنده
zzآثار: ادبّيات و تعّهد در اسالم، الحياة
zz.عمد ه ي نوشته هاي او در زمينه ي مسائل ديني و اعتقادي است
zz تشبيهات زيبا،  تركيب هاي  كاربرد  او:  نثر  ويژگي هاي 

گسترده، استفاده از جلوه هاي طبيعي.

معاصر
محّمدحسين طباطبايي

zzآثار: تفسير »الميزان«، اصول فلسفه و روش رئاليسم
zz.خّطي خوش داشت و اشعار عرفاني مي سرود
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معاصر
پروين اعتصامي

zz.شعر پروين از برجسته ترين نمونه هاي شعر تعليمي است
zz در ديوان اشعار او از 248 قطعه شعر، 65 شعر حالت مناظره

دارد كه از اين جهت شعر پروين شاخص و ممتاز است.
zz پروين قطعات  زيباترين  و  بهترين  از  هشيار«  و  »مست 

اعتصامی است. طنز موجود در اين شعر، طنز رندانه ی حافظ 
را فرا ياد می آورد.

معاصر
محّمدتقي ملك الّشعراي بهار

zzشاعر، محّقق، روزنامه نگار، مرد سياست، استاد دانشگاه
zz شهرت بهار به دليل قصايد فخيم و استواري است كه با تّوجه

به سّنت ادبي گذشته سروده است.
zz از زيباترين قصايد فارسي: قصيده ي دماونديّه ي دوم است كه

در سال 1301 سروده شد. 
zz موفقّيت كه  شد  سروده   1300 سال  در  اّول  دماونديّه ي 

دماونديّه ي دوم را نيافت.

معاصر
محّمد علي فروغي

تخلّص: ذكاء الملك
zz از چهره هاي بزرگ علم و ادب و حكمت
zz كلّّيات آيين سخنوري، تصحيح  اروپا،  آثار: سير حكمت در 

سعدي، تصحيح ديوان حافظ، ترجمه ي »گفتار در روش به 
كار بردن خرد« )اثر دكارت(

معاصر
سهراب سپهري

zzشاعر و نّقاش
zz و را شناخت  نيما  راه  است كه  نخستين كسانی  از  سهراب 

به پيروی از او پرداخت. آب، در شعر »صدای پای آب« رمز 
خود شاعر است.

zz همه ي آثارش در مجموعه ای به نام »هشت كتاب« منتشر
شد. )خرداد 1356(

zz.بر اثر سرطان درگذشت

معاصر
سلمان هراتي

zzشاعر انقالب اسالمي
zz ويژه ي( ستاره  آن  تا  ستاره  اين  از  سبز،  آسمان  از  آثار: 

نوجوانان(، دري به خانه ی خورشيد  
zz.سلمان هراتي در باروري شعر پس از انقالب سهمي ويژه داشت
zz و محيط  از  تأثيرپذيري  زبان،  رواني  وي:  شعر  ويژگي هاي 

فضاي معنوي انقالب، انديشه ي پويا
zz.بر اثر تصادف درگذشت

تك نکته ها

zz  )جواد فاضل: مترجم صحيفه سّجاديه )نوع ترجمه: آزاد
)درس 2(  

zz)2 درس( مظاهر مصّفا: مصّحح ديوان حكيم سنايی غزنوی 
zz)2 درس( امام سّجاد )ع(: صحيفه ی سّجاديه 
zz)4 درس( فرامرز بن خداداد ارّجاني: سمك عّيار 
zz)4 درس( عبداللّطيف طسوجي: هزار و يك شب 
zz)13 درس 4 و( دكتر اسالمی ندوشن: روزها 
zz)13 درس 4 و( عبداهلل مستوفی: شرح زندگانی من 
zz)10 درس( ايرج ميرزا: قطعه ی »قلب مادر« 
zz)11 درس( امام خمينی )ره(: چهل حديث 
zz)13 درس( باستاني پاريزی: از پاريز تا پاريس )حسب حال( 
zz)13 درس( محمود واصفي: بدايع الوقايع )حسب حال( 
zz)13 درس( ماكسيم گوركي: دانشگاه هاي من )حسب حال( 
zz)13 درس( سعيد نفيسی: شرح احوال و آثار رودكي 
zz)13 درس( عّباس زرياب خويی: سيرت رسول  اهلل 
zz)13 درس( قاضي ابرقو: سيره ی رسول اهلل 
zz)13 درس( امام محّمد غّزالي: المنقذ من الّضالل )حسب حال( 
zz)13 درس( تنكابني: قصص العلما 
zz)13 درس( ابواسحاق نيشابوری: قصص االنبيا 
zz)13 درس( دولتشاه سمرقندي: تذكرة الّشعرا 
zz جعفر شهيدی: شرح حال زندگانی علی بن الحسين )ع( و

)درس 13 و 21( ترجمه ی نهج البالغه 
zz محّمد عوفی: تذكره ی لباب االلباب، جوامع الحكايات و لوامع

)درس 13 و 26( الّروايات 
zz)15 درس( ميلتون: بهشت گمشده )محتوا: تعليمی( 
zz)15 درس( دانته: كمدی الهي )محتوا: تعليمی( 
zz)18 درس( منوچهری دامغاني: مبتكر مسّمط 
zz)21 درس( جرير طبری: تاريخ طبری، تفسير طبری 
zz)21 درس( سيد رضی: جمع آوري كننده ی نهج البالغه 
zz)21 درس( ناصرالملك: ترجمه ی اتللوی شكسپير 
zz)26 درس( سهروردی: عقل سرخ 
zz)26 درس( حبله رودی: جامع الّتمثيل 
zz)26 درس( حميدالّدين بلخي: مقامات حميدی 
zz)26 درس( عنصرالمعالي كيكاووس ابن اسكندر: قابوس نامه 
zz رسول اثر  وصله دار  شلوارهای  كتاب  از  عينكم«  »قّصه ی 

)درس 26( پرويزی 
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عبدالحسين زّرين كوب

zzاثر: پلّه پلّه تا مالقات خدا

نادر ابراهيمی

zzاثر: مردی در تبعيد ابدی

لوول تامس

zz)اثر: شعله های نبوغ )مترجم: محّمد سعيدی

مهدی آذری يزدی

zzاثر: قّصه های خوب برای بّچه های خوب

اقبال يغمايی

zzاثر: داستان های عّياری در ادب فارسی

احسان يار شاطر

zz داستان های )بازنويسی  باستان  داستان  آثار: 
شاهنامه(، دانش نامه ی ايران و اسالم

زهرا خانلری )كيا(

zzاثر: داستان های دل انگيز در ادب فارسی

ناصر ايرانی

zz اثر: فيل در خانه ی تاريك )بازنويسی يكی از
داستان های مثنوی(

نظامی

zzاثر: ليلی و مجنون

ناصر خسرو

zzاثر: سفرنامه

رسول پرويزی

zzاثر: شلوارهای وصله دار

ويكتور هوگو

zz)اثر: بينوايان )مترجم: حسينقلی مستعان

ارنست همينگوی

zzاثر: بزرگ رودی دو دل

محمود دولت آبادی

zzاثر: كليدر

مهرداد اوستا

zzاثر: پاليزبان

 بهاءالّدين خّرمشاهی

zzاثر: سير بی سلوك

خسرو شاهانی

zzاثر: يك تحقيق تاريخی

غالمحسين مصاحب

zzاثر: دايرةالمعارف فارسی

فارابی

zzاثر: احصاءالعلوم

حميد مقّدم فر

zzاثر: كتاب شناسی حقوق

فريده عّصاره

zzاثر: كتاب شناسی فيزيك

خان با با ُمشار

zzاثر: فهرست كتاب های چاپی فارسی

جامی

zzاثر: نفحات االنس

عوفی

zzاثر: لباب األلباب

مهدی بامداد

zzاثر: تاريخ رجال ايران

خيرالّدين زركلی

zzاثر: األعالم

ابن نديم

zzاثر: الفهرست

ياقوت حموی

zzاثر: معجم االدبا

محّمد علی مدّرس

zzاثر: ريحانة االدب

احمد بيرشك

zzاثر: زندگينامه علمی دانشوران

ايرج افشار

zzاثر: فهرست مقاالت فارسی

حسين احدی

zzاثر: كتاب شناسی توصيفی روانشناسی

صديق بهزادی

zzاثر: كتاب نامه ی  مولوی

رضی الّدين آرتيمانی

zzقرن دهم
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كاری از:
عليرضا عبدالمحّمدی

راهنمای جدول
سال دوم 

سال سوم 
پيش دانشگاهی

زبان فارسی
ع اعلم 

جدول متشابهات

شماره درس


